
UCHWAŁA NR X/67/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 26 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie  likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4  w Lipnie.  

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i 1473) i art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1, 2 i 

4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm. poz. 

1669) Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje: 

§  1.  Rada Miejska w Lipnie postanawia  dokonać likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, zlokalizowanej w Lipnie ul. Osiedle Władysława  

Sikorskiego 15. 

§  2.   Uzasadnienie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie  stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§  3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr X/67/2019 

Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia  26 sierpnia 2019 roku 

 

UZASADNIENIE 

Gmina Miasta Lipna jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o 

bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) jest organizatorem 

działającej w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie i jej Filii Bibliotecznej Nr 4. W 

świetle art. 13 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub 

likwidacji biblioteki. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o 

likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji wraz z 

uzasadnieniem.   Przepis ten dotyczy również likwidacji filii bibliotecznej, jak i zmian 

statutowych w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. Jednocześnie ustawa o 

bibliotekach nakłada na organizatora biblioteki w przypadku likwidacji filii, obowiązek 

zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. 

W tym przypadku są to: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie, 

2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. 

 Zgodnie z w/w zapisami Gmina Miasta Lipna podała do publicznej wiadomości 

informację o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie jak również wystąpiła o 

wydanie opinii w tej sprawie do jednostek sprawujących nadzór merytoryczny. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Lipnie jak również Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica 

Kopernikańska w Toruniu wydały pozytywne opinie w sprawie zamiaru likwidacji w/w filii. 

Główną przyczyną podjęcia uchwały o likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie są 

wysokie koszty utrzymania budynku. Filia Biblioteczna Nr 4 mieści się  w budynku 

zlokalizowanym na Osiedlu Sikorskiego 15. Budynek ten wymaga generalnego remontu. 

Księgozbiór filii bibliotecznej jest stary i zdezaktualizowany.  Mieszkańcy osiedla 

Sikorskiego korzystają z możliwości wypożyczania książek bardzo sporadycznie.  Obecnie w 

Filii Biblioteczne nr 4 jest zatrudniony jeden pracownik, któremu po likwidacji zostanie 

zapewnione miejsce pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.  

Po likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4  planuje się przekazać księgozbiór do Miejskiej  

Biblioteki Publicznej w Lipnie. 


